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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szentháromság
A vasárnap délelőtti misét 
követően tartott kis ünnep-
ség keretében „adta vissza” a 
szekszárdiaknak a felújított 
Szentháromság szobrot Ács Re-
zső polgármester. A Béla király 
téri műemléket Petkó Tamás 
plébános áldotta meg.
 → 5. oldal

Bajnok a SZAC
A Szekszárd női együttese – 
a BL-bronz és a KSZL-ezüst 
után – az Extraliga múlt hét-
végi, szigetszentmiklósi dön-
tőjében legyőzte a Postást, így 
másodszor nyerte meg a honi 
élvonalbeli asztalitenisz-baj-
nokságot.
 → 13. oldal

Még virágosabb a város

→ Részletes program a 4. oldalon

Az elmúlt hetekben minden korábbinál több 
mintegy 40.000 darab egynyári palántát ül-
tettek ki a Polgármesteri Hivatal zöldfelület 
gondozó munkatársai az erre elhelyezett nö-
vénytartókba. Az intenzívebb virágosítás célja, 
hogy kulturált, környezetbarát, vendégváró vá-
roskép alakuljon ki a közterületeken, s egyúttal 
esztétikusabb legyen a város. Szekszárd idén is 
jelentkezett a Magyar Turisztikai Ügynökség 

által szervezett Virágos Magyarország felhí-
vásra, ahol a minél változatosabb kiültetésekkel 
igyekszik kategóriájában díjat nyerni.

A virágosítási akcióhoz tartozik, hogy az 
önkormányzat évek óta egyre nagyobb érdek-
lődés mellett tart kedvezményes virágvásárt a 
lakosság számára: idén megközelítőleg 19 ezer 
palántát vásároltak a szekszárdiak. 

 SZV
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Egy pedagógusé és egy zenekaré a 2017-es Szomjú-díj
Az elmúlt szombaton, az Ön-
kéntesek Napján egymást 
követték a fellépő helyi egye-
sületek a Szent István téren, 
ahol a „Hála Gála” keretein 
belül a Szomjú-díj átadása is 
megtörtént.

Előbb a Mozduljunk Együtt Szek-
szárdért Egyesület rázta fel az ér-
deklődőket, majd az édesanyák-
nak kifejlesztett „Kanga-training” 
edzésprogramból kaptak ízelítőt 
az érdeklődők. Az Iberican 
Táncegyesület műsorát követő-
en Csillagné Szánthó Polixéna, a 
közgyűlés humán bizottsági elnö-
ke méltatta az Önkéntesek Nap-
ját. A programot az „Ifjú Szív” 
Magyarországi Német Nemze-
tiségi Táncegyüttes, a Gemenc 
TáncSport Egyesület produkciója 
is színesítette, de volt „Fitt Mix” 
Asztalos Adrival, és a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesüle-
tének népdalköre is dalra fakadt. 
Láthattunk zenés-labdás bemu-
tatót a Baka iskolásoktól, de fel-
lépett a Szekszárdi Magyarnóta 
Klub, a Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar, és bemutatkozott a ,,Se-
gíts rajtam!”Hátrányos Helyzetű 
Alapítvány is.

A javaslatok alapján idén az 
önkéntesek Szomjú-díját – az el-

ismerést a néhai szekszárdi laka-
tosmesterről, Szomjú Györgyről 
nevezték el – egyéni kategóriában 
Szegedi Dezső matematika-fizi-
ka-kémia szakos tanárnak ítélte 
oda a kuratórium. A Szent József 
Iskolaközpont szekszárdi szü-
letésű pedagógusa öt gyermek 
édesapja, aki megszállottan, sza-
badidejét feláldozva ösztönzi ön-
zetlenül a nebulókat kémiai kísér-
letek végzésére, de buzdítja őket a 
versenyeken való megmérettetés-
re is. Már a Szent Rita Katolikus 
Óvoda nagycsoportosai is árgus 
szemekkel figyelik kísérleteit. A 
családjával Bátaszéken élő tanár 
a szekszárdi katolikus gyülekeze-
ten belül a Házas Hétvégés Cso-
port tagjainak sorát erősíti, és a 

kosarazást sem hanyagolja. Népi 
játékokkal szervezett programjai 
is nagy érdeklődés mellett zajla-
nak. A laudáció szerint „kitartó 
fáklyavivője a felnövekvő közös-
ségek szolgálatának”. Önfeláldo-
zó munkájával végzett, rengeteg 
odaadást igénylő önkéntes tevé-
kenységéért vehette át az egyéni 
Szomjú-díjat.

A díj közösségi kategóriájában 
2017-ben a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar kapta a legtöbb 
jelölést. Az együttest 1988-ban 
Thész László, a zeneiskola akkori 
igazgatója indíttatására alapította 
Kovács Zsolt karnagy. A kezdet-
ben csak trombitásokból és kla-
rinétosokból álló zenekar mára 
55 tagúra bővült. A közel három 

évtized alatt mintegy kétszáz fel-
lépést tudhatnak maguk mögött, 
2000 óta Szekszárd kiemelkedő 
művészeti együttese címmel is 
rendelkeznek, és állandó fellépői 
a város rendezvényeinek. A szá-
mos arany, vagy kiemelt arany 
minősítéssel rendelkező zenekar-
nak – amelyben közel négyszá-
zan játszottak a jelenlegi tagokon 
kívül – a közel három évtizedes 
önfeláldozó közösségépítő és mi-
nőségi zenei misszióját ismerte el 
Szomjú-díjjal a kuratórium.  

A kitüntetettek Gaálné Hoffer-
csik Dórától, a Szekszárdi Men-
tálhigiénés Műhely titkárától és 
Ferenc Vilmostól, a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal elnökétől ve-
hették át a címet.  Gy. L.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 18.
(vasárnap)

Június 19.
(hétfő)

Június 20.
(kedd)

Június 21.
(szerda)

Június 22.
(csütörtök)

Június 23.
(péntek)

Június 24.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Június 18. (vasárnap) – Arnold, Levente
Arnold: germán eredetű; jelentése: sas, uralkodó.
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 

Június 19. (hétfő) – Gyárfás, Zóra
Gyárfás: görög-latin eredetű; jelentése: idős férfi.
Zóra: szláv eredetű; jelentése: hajnal.

Június 20. (kedd) – Rafael, Dina, Polett
Rafael: héber eredetű; jelentése: Isten meggyógyít.
Dina: héber eredetű; jelentése: ítélet.
Polett: latin-francia eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Június 21. (szerda) – Alajos, Leila, Alojzia
Alajos: germán-latin eredetű; jelentése: egész + bölcs. 
Leila: perzsa-arab eredetű; jelentése: sötét hajú.
Alojzia: német eredetű; jelentése: egész + bölcs.

Június 22. (csütörtök) – Paulina
Paulina: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Június 23. (péntek) – Zoltán, Édua
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Édua: kun eredetű; jelentése: a hold fölkel.

Június 24. (szombat) – Iván
Iván:  1.) a régi magyar Ivános rövidülése;  

2.) orosz eredetű; jelentése: Isten kegyelmes. Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 1 mm 
zápor | szeles nap 
max. 24o , min. 14o

gyengén felhős |  
magas UV-B sugárzás
max. 30o , min. 16o

gyengén felhős |  
magas UV-B sugárzás
max. 32o , min. 16o

zivatar | kb. 2 mm eső | 
hidegfront erős széllel
max. 33o, min. 20o

közepesen felhős
max. 31o , min. 19o

közepesen felhős
max. 34o , min. 18o

zivatar | elszórtan zivatarok 
lehetnek
max. 28o , min. 20o

Biztonságban gyakorolhatták a közlekedést a gyerekek
Mini KRESZ-parkban gyako-
rolhatták a valós forgalmi 
helyzetekben való helyes 
közlekedés mikéntjét a szek-
szárdi óvódások és általános 
iskolások kedden, a Várme-
gyeháza előtti területen.

Dr. Haag Éva alpolgármester 
a Közlekedési Kultúra Nap-
ján, május 11-én a Művészetek 
Palotájában tartott országos 
rendezvényen vehette át a Köz-
lekedésbiztonsági Díjat, mely-
lyel Szekszárd ezen a területen 
nyújtott teljesítményét ismerte el 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um – emlékeztetett Ács Rezső. A 
polgármester tudatta: a díj része-
ként a város lehetőséget kapott 
arra, hogy felépítsenek egy mini 
KRESZ-pályát, melyen a szek-
szárdi gyermekek kedden gya-
korolhatták a helyes közlekedés 
mikéntjét. A pályán – mely valós 
közlekedési csomópontokat és 

helyzeteket szimulál – összesen 
hét szekszárdi óvoda és hat helyi 
iskola óvodásai, illetve tanulói 
gyakorolhatták a közlekedést.

Mint Ács Rezső fogalmazott, 
azt szeretnék, ha a gyermekek 
megismernék a közlekedéssel 
kapcsolatos különféle helyze-
teket és azt, hogy ezekben a 
szituációkban mi a helyes ma-
gatartás. A gyermekek a közle  

kedéshez szükséges védőfelsze-
reléseket is megkapták. Ez azért 
lényeges, mert az is cél, hogy az 
ovisok és iskolások azt is megta-
nulják, hogy a kerékpározáshoz, 
vagy éppen rollerezéshez elen-
gedhetetlen a megfelelő védő-
felszerelés használata – tudatta 
a polgármester. 

Hozzátette, azt reméli, hogy 
azok a gyermekek, akik részt 

vettek a játékos programon, tu-
datosabban fognak közlekedni. 
Ács Rezső hangsúlyozta, a tuda-
tosság kialakítása már csak azért 
is lényeges, mert az elkövetkező 
években további mintegy tizenöt 
kilométer kerékpárút épül majd 
a városban. Az önkormányzat 
azt szeretné, hogy többen közle-
kedjenek kerékpárral Szekszár-
don. Ehhez azonban a biztonsá-
gos közlekedésre kell tanítani a 
lakosságot, közte a gyermekeket 
– tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a díj 
részként megvalósított prog-
ramban egy szakmai konfe-
renciát is tartottak kedden. A 
konferencia témája a település 
közlekedésbiztonsága volt. A 
rendezvényen többek között a 
rendőrséggel is egyeztettek a 
kerékpárutak kialakítása kap-
csán arról, hogy miként lehet 
biztonságosan megváltoztatni a 
forgalmi rendet.   S. V.
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Már használható a kerékpárút 
Elkészült a próba jelleggel 
kialakított kerékpárút Szek-
szárd északi részén, a Rákóczi 
utcán. Ne vezessenek „meg-
szokásból”!

A Rákóczi Ferenc utcának a 
dr. Szakály Ferenc és a Tolnai 
Lajos utca közötti, mintegy 
egy kilométeres útszakaszán 
csütörtökre megtörtént a for-
galmi rend megváltoztatása. 
A korábbi négy sáv helyett az 
autósok két sávon haladhatnak, 
a kerékpárutat az út külső for-
galmi sávjainak leválasztásával 
alakították ki. Nemcsak a ke-
rékpársávok és a forgalmi sáv-
ok felfestése készült el, de az új 
forgalmi rendet jelző, valamint 
az egyéb figyelemfelhívó táblá-
kat is elhelyezték – tudatta Máté 
István önkormányzati képviselő 
csütörtök délelőtt a helyszínen 
tartott sajtótájékoztatón. 

Kiemelte: „mentalitás vál-
tozásra” van szükség a közle-
kedők részéről ahhoz, hogy a 

módosítás eredményes legyen 
és többen járjanak biciklivel. 
Az autósoknak tudomásul kell 
venniük, hogy az utakon más 
járművel – például kerékpárral 
– is közlekednek, és jobban oda 
kell figyelniük rájuk. 

Máté István emlékeztetett: 
a kerékpárutat próba jelleggel 
alakították ki azért, hogy ki-
derüljön, a terv a gyakorlatban 

is működik-e. Mint mondta, a 
szeptember 15-ig teszt jelleggel 
működő egy kilométer hosszú 
útszakasz csak egy kis része a 
tervezett új észak-déli irányú 
kerékpárútnak.

Schmidt Krisztián útügyi 
referens elmondta, hogy a ke-
rékpárút szélessége mindkét – 
haladási irányban – 1,25 méter. 
Több helyen előzésre alkalmas 

szakaszokat is kialakítottak a 
kerékpárok számára. Ezeken a 
szakaszokon 2 méter széles a 
kerékpárút, emellett az előzés-
re szolgáló részeken további fél 
méter széles védősávot is létre-
hoztak.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Újabb fórumot tartanak
Ács Rezső polgármester el-
mondta: a hivatalhoz ér-
kezett olyan kérdés, hogy 
miért nem kérdezték meg a 
lakosság véleményét arról, 
hogy akarnak-e ilyen pró-
baidőszakot. A városvezető 
emlékeztetett: a kerékpáros 
közlekedés átalakítása kap-
csán két fórumot is tartot-
tak, melyeken csekély volt 
az állampolgári érdeklődés. 
Nyomatékosította, hogy a 
próbaüzem után újabb fó-
rumot tartanak, melynek 
célja, hogy átbeszéljék a ta-
pasztalatokat, problémákat. 
A polgármester arra kérte 
a szekszárdiakat: jöjjenek 
majd el a fórumra és mond-
ják el véleményüket.
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Áldás a felújított Szentháromság szoborra
A város igyekszik odafigyelni 

a Szekszárdon található vallási 
és minden olyan értékre, mely a 
közösség szempontjából fontos 
– hangzott el vasárnap délelőtt 
a Béla király téren, ahol Petkó 
Tamás római katolikus plébános 
megáldotta a nemrég felújított 
Szentháromság-szobrot.

A szentmise után tartott ün-
nepségen Ács Rezső polgármes-
ter elmondta, nagy örömmel 
adja át a felújított szobrot a Béla 
király téren, mely nemcsak a vá-
ros történelmi központja, hanem 
vallási szempontból is központi 
szerepet tölt be, hiszen itt áll az 
Urunk Mennybemenetele temp-
lom és a belvárosi plébánia is.

Magyarországon 1738 és 1740 
között nagy pestisjárvány pusz-
tított, mely érintette Tolna me-
gyét és azon belül Szekszárdot 
is. A Szentháromság-szobrot 
1753-ban állították a járványra 
emlékezve, de az csak 1808-ban 
került a mai, méltó helyére – 
mondta a polgármester. 

A szobor talapzatának három 
oldalán található kronosztikon, 
római számként is értelmezhe-
tő betűit összeadva az 1740-es 
szám jön ki, mely a járvány le-
csengésének időpontját jelöli. A 
szobron lévő három latin nyelvű 
felirat közül az egyik így szól: 

„tiszteltessék, dicsértessék a 
szekszárdiakat a pestisjárvány-
ban megóvó Szentháromság” – 
tudatta a városvezető.

Hangsúlyozta: az üzenetet, 
amit 260 éve az akkori szekszár-
diak köszönetként és hálaként 
helyeztek el a szobor talapzatán, 
a mai szekszárdiaknak is meg 
kell hallaniuk.

– A város keresztény-kon-
zervatív többségű közgyűlése 
igyekszik odafigyelni minden 
olyan emlékre, eseményre, mely 
a város közössége szempontjából 
fontos – fogalmazott Ács Rezső. 
– Figyelünk művészeti- és vallá-
si értékeinkre, ennek részeként 
három éve adtuk át a kápolnánál 
található keresztet és az önkor-

mányzat a belvárosi templom 
megóvását is segítette, nemrég 
pedig a Szentháromság-szobrot 
újíttatta fel a város több mint 
négymillió forintból, melynek 
nagy részét az önkormányzat a 
saját költségvetéséből fizette – 
tudatta Ács Rezső.

Petkó Tamás római katolikus 
plébános arról szólt, jó, hogy ép-
pen Szentháromság vasárnapján 
áldhatja meg a felújított szob-
rot. Hozzátette, jó látni, hogy az 
önkormányzat és a keresztény 
közösségek együtt tudnak dol-
gozni, és hogy a város számára 
is fontosak a keresztény értékek. 
Petkó Tamás felhívta a hívők fi-
gyelmét: a bajban a szobor előtt 
megállva is kérhetjük Isten segít-

ségét. A plébános litániát mon-
dott a Szentháromságról, majd 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek ne-
vében megáldotta a szobrot. 

  S. V.

Újabb világháborús sírok újulnak meg
Mintegy 1,5 millió forint köz-
ponti támogatást kap Szek-
szárd város önkormányzata 
az első világháborús sírok 
felújítására.

A Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum által, a Magyarországon 
található első világháborús 
hadisírok és emlékművek fel-
újítása témában kiírt tenderen 
kedvező elbírálást kapott a vá-
ros által benyújtott pályázat. A 
Bizottság a síremlékek felújítá-
sát 1.493.177 forint összeggel 
támogatja. 

A város számára fontos a 
hősök emlékének megőrzé-
se, ezért a közelmúltban több 

emlékmű felújításában köz-
reműködött. A pályázaton el-
nyert összegből a szekszárdi 

Alsóvárosi temetőben lévő 
világháborús sírkert felújítá-
sa folytatódik, mely részben 
önerőből már megvalósult. 
A rekonstrukció keretében a 
központi emlékművön a régi 
homloktáblákat új mészkő 
táblákra cserélik a hősök neve-
inek feltüntetésével, egyúttal 
az emlékmű körül elhelyezke-
dő hadisírok felújítását, betűk 
festését, javítását is elvégzik. 
Az elavult, rossz állapotú ke-
rítésoszlopok felújításával 
együtt dísz sövény telepítésé-
re, továbbá két darab, térkép-
pel jelzett tábla elhelyezésére 
kerül sor a temető fő-, illetve 
hátsó bejáratánál.  SZV
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Frey István a „Pädagoge des Jahres” idei díjazottja
A Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat (SZNNÖ) 
a 2017-es évben a „Pädagoge 
des Jahres” díjat Frey István-
nak, a Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola – István Baka 
Grundschule némettanárá-
nak ítélte.

A díj annak a német nemzetiségi 
oktatást folytató intézményben 
dolgozó pedagógusnak adható, 
aki oktató-nevelő munkájával 
kiemelkedik, illetve a német, 
valamint a magyar nemzeti kö-
zösség értékeinek gyarapításán 
fáradozik.

A díj átadására a pedagógus-
napot követő tanítási napon, 
kis ünnepség keretében került 
sor, ezen a kollégákon és tanít-
ványokon kívül szülők is meg-
jelentek. A rövid műsort, majd 
Parrag Katalin, az intézmény 
igazgatója köszöntőjét követően 

dr. Józan-Jilling Mihály, a SZN-
NÖ elnöke köszönte meg a díja-
zott több évtizedes, a németség 
hagyományainak és nyelvének 
megőrzéséért végzett munkáját.

Frey István az 1988-ban 
indított német nemzetisé-
gi képzésbe gyökereinek és 
nyelvtudásának köszönhetően 

kapcsolódott be. Több esetben 
vállalt osztályfőnöki munkát 
nemzetiségi osztályokban. Di-
ákjai eredményesen szerepel-
tek megyei nemzetiségi verse-
nyeken. Tavaly az ő tanítványa 
állhatott a képzeletbeli dobogó 
legmagasabb fokára Gyönkön, 
a hagyományos német nemze-

tiségi tanulmányi versenyen. 
A kezdetektől fogva részt vesz 
a német honismereti kirándu-
lások szervezésében, nem csak 
az általa tanított osztályok ese-
tében, de kísérőként is.

A 2001-es első megrendezés 
óta foglalkozásvezetőként vállal 
szerepet az iskolai Márton-nap 
zökkenőmentes és sikeres le-
bonyolításában. Hosszú ideig 
volt résztvevője, szervezője a 
14-18 éves korosztály számára 
németországi és magyar hely-
színeken rendezett nemzetközi 
táboroknak. Nyelvtudását, va-
lamint módszertani ismereteit 
több alkalommal bővítette a 
Goethe Intézet, illetve az UDPI 
által szervezett továbbképzések 
révén. A Német Nemzetisé-
gi Egyesület által életre hívott 
„Német klub” által kínált prog-
ramokba is bekapcsolódott. 

 SZV

FO
TÓ

: Ó
TÓ

S 
RÉ

K
A

Négy szekszárdi diák kapott Talentum díjat
Tehetséges és szorgalmas di-
ákokat ismert el a Tolna Me-
gyei Önkormányzat szerda 
délután, a Vármegyeházán 
tartott ünnepségen. 

A 2016/2017-es tanévben mint-
egy 3500 tanuló nevezett a tanul-
mányi versenyek Tolna megyei 
fordulóira. A megyei döntőkbe 
370 tanuló jutott be, közülük a 
155 legkiválóbb veheti át az 1-3. 
helyezésért járó díjat – mondta 
ünnepi beszédében dr. Kis Szil-
via, az Oktatási Hivatal Kaposvá-
ri Pedagógiai Oktatási Központ-
jának főosztályvezetője. 

Gábor Ferenc főjegyző, a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
hivatalvezetője kijelentette, a 
megye értékként tekint a tehet-
ségekre, akik itt tervezik folytat-
ni a jövőjüket, a karrierjüket, az 
egész életüket. Hangsúlyozta, a 
megyei önkormányzat hisz a fi-
atalokban, abban hogy a tudás 
és tehetség birtokosai felnőve 
Tolna megyét tekintik annak a 

különleges helynek, hol az em-
ber boldog, s boldogul.

A 155, megyei tanulmányi 
versenyen 1-3. helyezést el-
ért diák között összesen 26 
szekszárdi tanuló volt. Közü-
lük tizenketten végeztek első, 
nyolcan második, hatan pedig 
harmadik helyen.

A rendezvényen adták át a 
Tolna Megye Talentuma díjakat 
azon tanulók számára, akik a 

tanulmányi versenyek megyei 
döntőiben első, vagy második 
helyezést értek el. A hat kiosz-
tott díjból négyet szekszárdi 
diák vehetett át.

Szekszárdról díjat kapott 
Molnár Eszter, Angyal Réka és 
Trapp Margaréta a Szekszárdi 
Dienes Valéria Általános Iskola 
diákjai valamint Zentai Balázs, 
a Szekszárdi Garay János Gim-
názium tanulója.   SZV

Megnyugtató tapasztalatokat szerzett az ombudsman
Megnyugtató tapasztalato-
kat szereztek az Alapvető 
Jogok Biztosának Hivatala 
tisztségviselői, akik a héten 
jártak Szekszárdon és több 
Tolna megyei településen.

A látogatás célja a kommuni-
káció volt, valamint, hogy a 
Tolna megyében élő jogkeresők 
személyesen megkereshessék a 
hivatal tisztségviselőit panasza-
ikkal, illetve, hogy hivatal tiszt-
ségviselői Tolna megyei intéz-
ményeket keressenek fel.

Dr. Székely László, az alapvető 
jogok biztosa elmondta: öröm-
mel értesültek arról, hogy a kö-
zeljövőben megvalósulhat az a 
beruházás, melynek nyomán, 
Szekszárdon fűtési céllal haszno-
síthatják a paksi atomerőmű hű-
tővizét. A biztos úgy fogalmazott, 
hogy ez a beruházás gazdasági és 
környezetvédelmi szempontból is 
kifejezetten előnyösnek ígérkezik.

A biztos példaértékűnek ne-
vezte a szekszárdi büntetés-vég-
rehajtási intézetben a foglalkoz-
tatás területén tapasztaltakat. 
Mint mondta, az intézet és egy 
autóipari beszállító cég megál-
lapodás keretében foglalkoztat 
mintegy 15 fogvatartottat, akik 
kábeleket szerelnek össze, amivel 
amellett, hogy hasznosan töltik 
idejüket, pénzt is kereshetnek. 
Ugyancsak példaértékűnek ne-

vezte a fogyatékkal élők ellátását 
végző szekszárdi Hétszínvilág 
Otthonban látottakat.

Dr. Székely László azt is el-
mondta, hogy tavaly összesen 
8399 panaszt fogadtak, ebből 
Tolna megyéből mindössze 67 
panasz érkezett a hivatalhoz. 
Ennél kevesebb panaszos ügy 
csak Nógrád megyéből érkezett.

Tudatta, a mostani látogatás 
alkalmával összesen nyolc pol-

gár kereste fel őket panaszával 
személyesen. Elmondta: ahogy 
az elmúlt években, úgy ezúttal 
sem érkezett kirívó panasz. Pél-
daként említette, hogy volt, aki 
csapadékvíz elvezetésével kap-
csolatos problémával fordult 
hozzájuk és egy végrehajtási ügy 
kapcsán is jártak náluk. Hozzá-
tette, mindkét eset inkább bíró-
sági hatáskörbe tartozik.

Dr. Szalayné dr. Sándor Er-
zsébet a nemzetiségek jogainak 
védelmét ellátó biztos arról szá-
molt be, hogy a Magyarországi 
Német Színházban (DBU) arról 
győződött meg, hogy a nemrég 
felújított épületben nagyszerűek 
a technikai és egyéb körülmé-
nyek. Azt is örömmel tapasztal-
ta, hogy a színház és a különféle 
oktatási intézmények, a nemze-
tiségi szervezetek között szoros 
együttműködés van. Mindez ak-
tív közösségi élet megélését teszi 
lehetővé.  Forrás: kadarka.net

Pappné Kutas Annamária mindig „babitsos” marad
Százak kísérték utolsó útjá-
ra az elmúlt pénteken a szek-
szárdi alsóvárosi temetőben 
Pappné Kutas Annamáriát. A 
Babits Mihály Általános Iskola 
igazgatója súlyos betegséget kö-
vetően, 59 éves korában hunyt 
el. A ravatal, s majd a sírhely 
mellett a rokonokon kívül ott 
voltak a barátok, a kollégák, 
tanítványai és azok szülei, va-
lamint a város vezetői közül is 
többen.

Pappné Kutas Annamária 
1957. augusztus 13-án szüle-
tett Budapesten, szülei jogá-
szok voltak. A család egy ideig 
Veszprémben élt, ott kezdte meg 
általános iskolai tanulmánya-
it. Második osztályos korában 
költöztek Szekszárd, tanulmá-
nyait a Garay János Általános 
Iskolában folytatta. A középis-
kolai éveit a Garay János Gim-
náziumban töltötte, ahol fizika 
tagozaton érettségizett. Még 
felső tagozatos korában kezdett 
el kosarazni Szabó Dönci bá-
csinál. Pályafutása Buttás Pál 
edzősködése idején teljesedett 
ki: tagja volt az NB I-be jutott 

Vasas csapatának, amelyben 
irányító poszton játszott.

Szekszárdon végezte a taní-
tóképző főiskolát 1977 és 1980 
között, s közben 1979-ben 
férjhez ment Papp Mihály-
hoz. Pedagógusként a Babits 
Mihály Általános Iskola volt 
az egyetlen munkahelye, friss 
diplomásként itt kezdett el 
dolgozni 1980 őszén. Kezdet-
ben napközis nevelőként, majd 
osztálytanítóként tevékenyke-
dett. Az iskola alsó tagozatos 
igazgató-helyettese 1993-ban 
lett, majd – miután 1995-ben 
közoktatás vezetői diplomát 
szerzett – előbb megbízott igaz-
gatóként, majd 1998-tól pályá-
zat alapján vezette az iskolát. 
Igazgatói pályázatát a nevelő-
testület és az alkalmazotti kö-
zösség minden alkalommal, 
nagy többséggel támogatta. 
Az intézmény vezetése mellett 
2010-ben pedagógia szakos 
egyetemi végzettséget szerzett.

Férjét – akivel nem született 
gyermekük – másfél éve veszí-
tette el. Súlyos betegség követ-
keztében június 5-én hunyt el 
Szekszárdon. Halálával nagy 

űrt hagyott maga után a bará-
tokban, az iskola nevelőtestü-
letében, szülőkben és gyerekek-
ben egyaránt.

– Olyan embertől kell elkö-
szönni, akinek pályája egybe-
forrt egy iskolával – mondta 
a fenntartó nevében búcsúzó 
Gerzsei Péter, a szekszárdi tan-
kerület vezetője. – Harminchét 
évet töltött el a Babitsban – eb-
ből húsz esztendőt igazgató-
ként –, amely valóban a máso-

dik otthona volt. A gyerekeket 
sajátjaként szerette, kollégáit 
családtagjainak tekintette. A 
városi igazgató kollégák is so-
káig emlékezni fognak kedves, 
közvetlen személyiségedre, se-
gítőkészségedre, amellyel meg-
könnyítetted a közös munkát, 
a szakmai kérdésekben való 
közös gondolkodást – búcsúzott 
el Gerzsei Péter az elhunyttól. 

A munkatársak, a tantestület 
nevében Kovács Tibor művész 
tanár úgy fogalmazott, hogy 
„Anci” nemcsak a kollégájuk, 
főnökük volt, hanem a barát-
juk is, akire örökké emlékezni 
fognak. Az ő nagy családjuk, 
a babitsosok családjának a 
lelke volt. Hite, szellemisége, 
embersége beivódott a falakba 
és a szívekbe. Kovács Tibor az 
elhunyt szavait idézve – amivel 
a ballagások alkalmával bocsá-
totta útra a diákokat: „... és ne 
feledjétek, bármerre visz is az 
utatok a nagyvilágban: mindig 
babitsosok maradtok” – végül 
így búcsúzott: most mi mond-
juk neked Anci, hogy mindig 
„babitsos” maradsz!

Diákmunka
Diákmunka-börzét szervezett 
az Új Nemzedék június 9-én, a 
Placcon. Az eseményre érkeztek 
gimnazisták, szakközépiskolá-
sok és szakmunkás tanulók is. 
Sokuk már dolgozott, vagy je-
lenleg is dolgozik. Motivációjuk 
általában hasonló: szüleik nem, 
vagy csak szerényen tudják tá-
mogatni a tanulmányaikat.

A Meló-Diák Iskolaszövetke-
zet előadásából az érdeklődők 
sok hasznos információra te-
hettek szert: szó esett a jogsza-
bályban meghatározott életkori 
feltételekről, a munkába állás-
hoz szükséges okmányokról. Az 
egyik legfontosabb kérdés persze 
a bérezéssel volt kapcsolatos. Az 
interaktív „kérdezz-felelek” so-
rán a fiatalok számtalan kérdéssel 
bombázták a diákmunka-közve-
títő szervezet munkatársait, akik 
minden kérdésre válaszoltak. Az 
újabb és újabb továbbgörgetett 
gondolatok vidám, és humorral 
teli beszélgetéssé alakították a 
délutánt.  - mwj -
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Bemutatták az új Gemenc filmet
Kedden egy vetítés erejéig 
visszanyerte eredeti funkci-
óját a régi nagy moziterem. 
A nagy érdeklődésre való 
tekintettel ugyanis ott tar-
tották a „Gemenc – árterek 
világa című” természetfilm 
bemutatóját, melyre a készí-
tők is eljöttek.

Kígyózó sor állt a Babits Mihály 
Kulturális Központban előtt 
kedd délután. A jelenlegi Ren-
dezvényteremben rögtönzött 
„moziban” négyszáz ülőhely 
várta a csodálatos Gemenc és 
az ártéri erdőről készült ter-
mészetfilm iránt érdeklődőket. 
Kis híján az összes helyre szük-
ség volt. A film tavasztól őszig 
mutatja be Gemenc növény- 
és állatvilágát, közte Tóbiás és 

Sára, a fekete gólyapár életét, a 
fészekrakástól egészen a fiókák 
kirepüléséig.

Olma Frigyes és Barkuti Ba-
lázs filmkészítők a filmvetítés-
sel egybekötött közönségtalál-
kozón elmondták, a szekszárdi 

bemutatón többen voltak, mint 
az első néhány budapesti vetíté-
sen... Azt is megosztották, hogy 
a munkát 2012-ben kezdték el, 
azóta 230 napon át forgattak 
Gemencben, az utómunka pe-
dig egy évig tartott. Az alko-

tók a filmkészítésről és annak 
nehézségeiről is megosztottak 
néhány részletet. Elmondták 
többek között, hogy a forgatás 
során volt, hogy villámcsapás 
sújtotta a technikát, máskor 
pedig az árvíz tette tönkre les-
helyként felépített kunyhóikat 
és a szúnyogok hadával is meg 
kellett küzdeniük. Azt is meg-
osztották, hogy a valóságot és 
a hétköznapi ember számára 
csak ritkán látható pillanatokat 
szerettek volna a néző elé tárni.

A csodálatos felvételek ér-
tékét azonban sajnos nagyban 
rontotta, hogy a „rögtönzött 
mozi” vásznán igen „zajos” volt 
a kép, míg több néző a téli fel-
vételeket hiányolta. Ettől füg-
getlenül azonban kijelenthető, 
hogy igen értékes filmet sike-
rült leforgatniuk az alkotóknak, 
akik másodállásban készítették 
el azt. S. V.

Jubileumi fesztiválünnep: borok és húrok a Vármegyeházán
Idén tízedik alkalommal ren-
dezte meg a Borok és Húrok 
Fesztivált a város kiemelt 
művészeti együttese, a Szek-
szárdi Gitárkvartett. A Vár-
megyeháza udvarán újabb, 
különleges zenei élmények-
kel, valamint a borvidék kel-
lemes borainak egyedülálló 
ízvilágával ismerkedhetett a 
közönség.

Különleges zenei világ, kiváló 
borok – ez jellemzi évről-évre 
a Borok és Húrok Fesztivált, 

amelyet 2007-ben rendezett 
meg először a Szekszárdi Gi-
tárkvartett. Idén június 10-én, 
új helyszínen, a megyeháza ud-
varán zajlott a rendezvény, ame-
lyet Máté István önkormányzati 
képviselő nyitott meg.

A program a Garay tértől a 
Béla király térig tartó felvonu-
lással kezdődött, amelyben a 
budapesti Szelindek Együttes 
működött közre. A középkori 
arab és török zenét játszó ze-
nekart később a színpadon is 
láthatták a fesztivál résztvevői. 

A kolozsvári Homonnai Varga 
András gitáros előadását Barsy 
Laura zseniális flamenco tán-
celőadása színesítette.

A fesztiválon természetesen 
színpadra lépett a házigazda 
Szekszárdi Gitárkvartett is, majd 
kora este a népzenei körökben 
nagyon népszerű Csürrentő 
Együttes csapott a húrok közé. 
Az estét az ajkai punkswing ban-
da, a Rakéta Presszó koncertje 
zárta. A koncertek szünetében 
szekszárdi borokat kóstolhattak 
az érdeklődők és meghallgathat-
ták a város költőinek bor ihlette 

verseit, a szerzők saját előadásá-
ban. Többek között Kis Pál Ist-
ván és Dicső Zsolt szerzeményei 
hangoztak el a jubileumi Borok 
és Húrok Fesztiválon. 

A rendezvény civil szervezés-
ben valósul meg évről-évre, ön-
kéntesek közreműködésével, va-
lamint a szekszárdi vállalkozók 
támogatásával. Egyre többen a 
támogatják ezt a kezdeménye-
zést, melynek a kezdetek óta, 
vagyis pontosan egy évtizede 
kiemelt támogatója Szekszárd 
város önkormányzata. 
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Dübörög a fesztiválszezon
Sziget, Mad Cool, rock Werch-
ter-néhány fesztivál a nyári döm-
pingből. Itt a vakáció, többen 
kacsintgatnak a zenei események 
iránt. Persze fő a biztonság.

Dombai Szilvia, az Europe Direct 
szekszárdi irodájának vezetője 
egy Fogyasztói kalauzt nyomott 
a kezembe, mely mindenkinek 
hasznos információkat adhat. A 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság kiemelten foglalkozik a tö-
megrendezvényekkel is. Érdemes 
figyelni az euro váltás árfolyamá-
ra. Figyeljünk oda a taxis szolgál-
tatásokra, érdemes előre tudni 
mennyi a várható tarifa. Az éjsza-
kai szórakozóhelyen ellenőrizzük 
a végszámlát, a kifüggesztett ár-
listát hasonlítsuk össze a valóban 

felszámolt tételek-
kel. Külföldi feszti-
válnál igényeljünk 
Európai Egészség-
biztosítási Kártyát 

az esetleges sürgősségi ellátások 
miatt, de érdeklődjünk a pogy-
gyász és értékbiztosítási feltéte-
lekről is a biztosítóknál. Néhány 
kiemelt program biztosít utazási 
kedvezményt általában vonatra, 
erről az adott vasúttársaság tud 
bővebben informálni bennünket.

Az igazolványokat vigyük 
magunkkal, de nem érdemes a 
diákot és a személyit valamint a 
pénzünket egy helyen tartani. A 
szervezők felelőssége a bizton-
ságos és kulturált körülmények 
megteremtése, de mindenkinek 
megvan a saját felelőssége is. 
Minden fesztivál a túlélésről is 
szól, így – alvást segítendő – vi-
gyünk füldugót, ne vitatkozzunk 
agresszív emberekkel és jelent-
kezzünk le a családnál, hogy az 
önfeledt szórakozás alatt ők is 
nyugodtak legyenek. 

Aktuális fesztiválok, érdekes-
ségek: musicfestivalwizard.com 
és eu.festivalawards.com
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
június 19-től június 23-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(02439)

MENÜ Június 19. Június 20. Június 21. Június 22. Június 23.

„A”
1050 Ft

Sertésragu-
leves

Paradicsom-
leves Karalábéleves Brokkoli-

krémleves
Kolbászos 

burgonyaleves

Burgonyás 
tészta,

csemege 
uborka

Zöldborsó-
főzelék,
rántott 

csirkemell

Stefánis 
vagdalt,hagymás tört 

burgonya,
savanyúság

Tavaszi 
rizseshús,

céklasaláta

Darás metélt, 
sárgabarack 

lekvár

„B”
1050 Ft

Sertésragu-
leves

Paradicsom-
leves Karalábéleves Brokkoli-

krémleves
Kolbászos 

burgonyaleves

Csirkesaláta 
krutonnal

Fűszeres 
csirkemáj, 
párolt rizs, 

uborkasaláta

Carbonara 
penne, 

trappista sajt

Rántott 
sertésborda, 

fűszeres 
parázs-

burgonya, 
céklasaláta

Ketchupos 
csirkecomb, 
friss saláta, 
ezersziget 

öntet

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkemell 
majonézes 
kukorica-
salátával

Rántott 
csirkemell 
majonézes 
kukorica-
salátával

Rántott 
csirkemell 
majonézes 
kukorica-
salátával

Rántott 
csirkemell 
majonézes 
kukorica-
salátával

Rántott 
csirkemell 
majonézes 
kukorica-
salátával

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Spenóttal-, 
fetasajttal 

töltött 
sertésjava, 

currys párolt 
rizzsel

Spenóttal-, 
fetasajttal 

töltött 
sertésjava, 

currys párolt 
rizzsel

Spenóttal-, 
fetasajttal 

töltött 
sertésjava, 

currys párolt 
rizzsel

Spenóttal-, 
fetasajttal 

töltött 
sertésjava, 

currys párolt 
rizzsel

Spenóttal-, 
fetasajttal 

töltött 
sertésjava, 

currys párolt 
rizzsel
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Június 11-ei rejtvényünk megfejtése: Sütő András: Advent a Hargitán
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Klézli Erzsébet. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését június 22-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Wosinsky Mórban egy igaz hazafi rejtőzött
Merész vállalkozás új néző-
pontból bemutatni egy nép-
szerű, múlt századi hazánkfi-
át. Fokozottan igaz ez annak 
fényében, ha a köztisztelet-
ben álló személy életének 
majd összes részlete ismert. 

Joggal feltételezhetnénk, hogy 
ez Wosinsky Mór európai hírű 
régész-tudós, plébános ese-
tében is így van. Azonban a 
„másik arcát”, vagyis egyházi 
tevékenységét, de akár patrióta 
oldalát illetően is akad új a nap 
alatt. Ezekbe nyújt bepillantást 
dr. Ótós Miklós nyugalmazott 
főorvos közelmúltban megje-
lent „Wosinsky Mór: A tudós 
pap” című kötete, új megvilágí-
tásba helyezve a múzeumalapí-
tóról kialakult eddigi képet.

– Nem terveztem, hogy köny-
vet írok Wosinskyról, de levéltá-
ri kutatásaim során sok anyagot 
találtam róla. Részben korabeli 
újságokban megjelent híreket, 
részint a múzeum archív anya-
gában, illetve a pécsi püspöki 
és a helyi plébánia levéltárában 
– magyarázza a kutató, rögvest 
leszögezve: Wosinsky Mór pap-
ként is kiváló ember volt.

– A hír, miszerint régészeti 
kutatásai miatt hanyagolta volna 
egyházi hivatását egyáltalán nem 
igaz – cáfol dr. Ótós Miklós. – 
Kétségtelen tény azonban, hogy 
1894-ben néhány paptársával 
akarata ellenére egyházpolitikai 
vitába bonyolódott arról, hogy 

Perczel Dezső, a bonyhádi vá-
lasztókerület képviselője elköte-
lezte-e magát, hogy megszavaz-
za a polgári házasság törvényét, 
avagy sem. E vita kapcsán me-
rült fel ellene először ez a vád.

– Wosinskynak 13 éves szek-
szárdi szolgálata során számos 
problémával kellett megküzde-
nie. Elődje, Hanny Gábor egy 
anyagi csőd szélén álló, sik-
kasztás gyanúját felvető plébá-
niát hagyott maga után. A sors 
fintora, hogy az esetet neki kel-
lett képviselnie az időközben fe-
lettesének (kanonok) kinevezett 
elődjével szemben. Ugyancsak 
peres ügy lett a templom ha-
nyagul újraöntött harangjaiból. 
Amikor 1906-ban a belvárosi 
templom a 100. évébe lépett, 
Wosinsky a jubileum okán mó-
dos családokat keresett fel, akik 
vállalták, hogy a színes üvegab-
lakok készítését finanszírozzák. 
Az oromfalon lévő üvegablakra 
viszont nem maradt vállalkozó, 
az csak a halála után szervezett 
gyűjtésből készült el.

– Miközben folyamatosan dol-
gozott az egyházközség rend-
betételén, múzeumalapításra is 
időt kerített…

– Nagy dolog volt, hogy a me-
gye vezetőivel karöltve sikerült 

120 ezer (!) koronát összeszed-
ni, amely kis kiegészítéssel már 
fedezte az építési költségeket. 
Akadt azért gond itt is: a pécsi 
vállalkozó korhadt gerendákat 
épített be, amelyeket egy évvel 
később cserélni kellett…

– Meg kellett küzdenie a tudo-
mányos „oldallal” is…

– Hitéből fakadóan egyes tu-
dományos dolgozatait bibliai 
idézettel vezette be, melyet a 
20. század elejének professzorai 
fanyalogva fogadtak. Feltehe-
tően ennek köszönhető, hogy 
az akadémiai tagságra tízszer 
terjesztették fel, mígnem 1902-
ben beválasztották az MTA-ba. 
„Az olyan ember, aki hisz a cso-
dákban, nem lehet az akadémia 
tagja” – efféle kijelentéseket cí-
meztek hozzá. Egyik levelében 
50-nél is több dolgozatról és 
egyéb tudományos munkáról 
tett említést, halálakor a Tol-
navármegye újság 43 dolgo-
zatának címét közölte. Sokan 
megirigyelhették volna e gazdag 
pályafutást...

– A kötetből megismerhetjük 
az utazót is.

– Wosinsky számos ország-
ban járt előadásokat tartani, 
az archeológiai kongresszusok 
ismert résztvevője volt és euró-

pai hírnévre tett szert. Emellett 
magán utazásokon is részt vett. 
Járt Egyiptomban, ahol számos 
érdekes kalandban volt része. 
A szentföldi napjait áthatotta 
mély vallásossága, és beszámolt 
egy szultáni fogadásról is, Isz-
tambulban. Lengyel származá-
sa ellenére igazi hazafi volt: öt 
ismert társával együtt kirán-
dulást szervezett Isztambulba 
Rákóczi sírjának meglátogatá-
sára. Wosinsky tartotta az otta-
ni szentmisét, hazatérve pedig 
kezdeményezték a fejedelem 
hamvainak hazaszállítását, mely 
két évvel később meg is történt.

– Szamarkandba mi vitte?
– Zichy Jenő kérte fel egy 

ősmagyarsággal kapcsolatos 
kutatásra, amelynek célja a 
Kaukázus északi területeinek 
bejárása volt. Ekkor jutottak el 
a mai Szamarkandig. Az ásatást 
az orosz cár végül nem engedé-
lyezte. Az úton egy patinás kele-
ti szobaberendezést is vásárolt, 
amely neves egyházi és tudós 
vendégeknek fenntartott három 
szobájának egyikét díszítette. 
Halála után elárverezték, mert 
valakik szerint „nem képviselt 
művészettörténeti értéket”. Ma 
egy Wosinsky tárlat értékes ré-
sze lenne a Béla király téren...

– Ahová dolgozószobája is né-
zett...

– A plébánia bejárata fölött 
jobbra volt ez a helyiség. Úgy 
tudni, napi 18-20 órát is mun-
kálkodott. Ha éjszaka valaki a 
téren sétált, nem volt olyan pil-
lanat, hogy ne égett volna lám-
pás az ablakában. 

 – gyimóthy –
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Szabadság
„Mert nem a szolgaság lelkét kap-
tátok, hogy ismét féljetek, hanem 
a fiúság Lelkét kaptátok, aki által 
kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lé-
lek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel 
együtt arról, hogy Isten gyermekei 
vagyunk”.  (Róm 8, 15-16.)

Most, a nyári szünet kezdetén nosz-
talgiával idézem fel kisiskolás korom 
vakációinak élményét. A sok kaland 
mellett egy vissza-visszatérő, kü-
lönösen fontos kép elevenedik meg 
bennem: ott vagyok nagyszüleim 
házának udvarán és egy kis pedálos 
autót (talán egy Moszkvics makett-
je) hajtok. A kacskaringós járda 

távoli utakká nyúlik, játékautóm 
pedig hol távolsági busszá, hol te-
herautóvá változik fantáziában... 
Ahogy azután kutatok, vajon miért 
is annyira fontos ez az emlék szá-
momra, azt találom, hogy nem is az 
autó, nem is csupán a nagy udvar 
és nem egyszerűen a nyári szünet 
volt a lényeg, hanem, hogy mindez 
a nagyszüleim körül zajlott! Szabad 
voltam a velük való együttlétre és ez 
biztosította minden más szabad-
ságomat. Tudtam, hogy őrző sze-
mekkel kísérnek, tudtam, hogyha 
elakadna az autóm, nagyapámért 
kiáltva máris jönne a műszaki se-
gítség. Tudtam, hogyha megéhezek, 
akkor nagymamám vajas-lekváros 
kenyérrel vár a konyhában. Tud-

tam, hogy ha elborulna az ég, akkor 
az ő házukba lehet menekülni, és ha 
elfáradtam, ők készítenek pihenő he-
lyet. A kerítésük megvédett az ak-
kor fenyegetőnek tűnő dolgoktól és 
gondoskodó szeretetükben voltam 
igazán szabad magára a játékra. 
Szabad voltam: valamire, valamitől, 
de legfőképp  valakihez!

Azt hiszem erre a fajta szabadság-
ra hív minket Isten az Ő Krisztusába 
vetett hiten keresztül! Ez ajándék! 
Ádámtól örökölt istentelen szívünk 
reménytelenül hitetlen maradna, ha 
Ő maga nem biztosítaná Egyszülött 
Fia váltsághalálán és feltámadásán 
keresztül a lehetőséget: meghívást 
az Ővele való bizalmas kapcsolatra. 
Nem találnánk hozzá, ha Szentlel-

két nem küldené, hogy meggyőzze 
szívünket: arra rendeltettünk, hogy 
Örök házának udvaraiban éljünk. 
Jézust Megváltónként személyes 
bizalmunkba fogadva, Szentlelke 
munkája előtt is megnyitva szívünket 
Isten gyermekeinek életét kapjuk régi, 
magányos és makacs életünk helyett.

Szabadságra hívattunk valaki-
hez: Urunkkal való személyes, szív-
béli kapcsolatra, tudva, hogy az Ő 
gondviselő szeretete és igazsága őriz. 
Ezért szabadok lehetünk valamitől: 
aggodalmak, halál-félelmek ijesztő 
árnyaitól. Szabadok lehetünk vala-
mire: az Úr ajándékainak felfedezé-
sére és az azzal való hálás életre. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesületének 

következő rendezvénye 
2017. június 26-án, hétfőn

13:30 órai kezdettel 
Szekszárdon a 

Lila épületben lesz 
(Béri B. Á. u. 5–7.).

Előadó: Novák János a 
Twinmed Kft. képviselője.

Előadás címe: 
„Egyszerű vércukor mérés a 

One Touch-al”.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
adományozást tart.
Helye: Szekszárd,

Dózsa Gy. u 1.
Ideje: 2017. június 19.  

(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2017.  évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége

tagjait és minden rászorulót.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02443)

Dr. Ótós Miklós „Wosinsky 
Mór: A tudós pap” című 
kötete – amely a megyei 
múzeumban, valamint a 
Belvárosi Plébánián is meg-
vásárolható – jótékony cé-
lokat szolgál: a bevételből a 
Remete kápolna felújítására 
fordítanak.
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Arannyal koronázta sikeres idényét a Szekszárd AC 
A Szekszárd női együttese 
másodszor nyerte meg az 
élvonalbeli magyar asztali-
tenisz-bajnokságot, miután 
az Extraliga szigetszentmik-
lósi Final Four döntőjében 
legyőzte a Postást.

Egy hosszú és eredményes sze-
zon végére tettek pontot az el-
múlt vasárnap a szekszárdiak a 
bajnoki arannyal. A SZAC há-
rom sorozatban indult idén, és 
mindháromban érmet szerzett: 
egy bronz-, majd egy ezüstérem 
után ezúttal a legfényesebb me-
dál került a megyeszékhely játé-
kosainak nyakába.

A Türei Ferenc és Szily 
György irányította gárda elő-
ször a legnívósabb sorozatban, 
a Bajnokok Ligájában írt törté-
nelmet azzal, hogy – harmadik 
nekifutásra – továbbjutott a 
csoportjából, s egészen az elő-
döntőig menetelt. Ott végül a 
bombaerős lengyel Tarnobr-
zeg megállította Madarászék 
menetelését, így bronzérmes-
ként zártak a szekszárdiak. 
Egyel feljebb, a dobogó má-
sodik fokára állhattak fel a 
Klubcsapatok Szuperligájában 
Mihajlováék, akik – a tavalyi 
bravúrgyőzelmet követően – 
ezúttal nem bírtak az osztrák 
Linz gárdájával.

A két nemzetközi sorozat 
mellett idehaza hibátlanul 
szerepeltek az Extraligában: 
mind a 18 találkozójukat meg-
nyerve, első helyen jutottak 
be a hétvégi négyes döntőbe. 
A SZAC egyik kulcsembere, a 
szingapúri Lin Ye nélkül, Ma-
darász Dóra, Polina Mihajlova, 
Tamolwan Khetkhuan és Imre 
Leila összeállításban címvé-
dőként és favoritként állt asz-
talhoz Szigetszentmiklóson. 
A szombati elődöntőben en-
nek megfelelően egy könnyed 
6:1-es sikerrel melegítettek a 
fináléra, ahol a tavalyi döntő-
ben legyőzött Postás SE várt a 
szekszárdiakra. 

A 2016-os pécsi aranycsatá-
ban aratott 7:0-as sikernél ezút-
tal szorosabban alakult az össze-

csapás, amelyen a SZAC végül 
éppúgy 6:3-ra verte meg a buda-
pesti riválist, ahogy tette azt az 
alapszakasz-bajnokság májusi 
összecsapásán. A Postásban hi-
ába remekelt a holland-kínai 
Li Jiao, Madarász és Mihajlova 
mellett a thaiföldi Khetkuan is 
hozzátette a magáét, így 2016 
után ismét Szekszárdra kerültek 
az Extra Liga aranyérmei.

„Ez volt az elvárás magunk-
kal szemben. Kicsit jobbak va-
gyunk a többieknél, ami némi 
terhet is jelent, hiszen ebben a 
lebonyolításban egy mérkőzés 
dönt az aranyéremről, amin 
bármi előfordulhat. Ma a fontos 
meccseket megnyertük” – nyi-
latkozta Szily György, a szek-
szárdiak vezetőedzője. 

 SZV

Versennyel emlékeztek Török Sándornéra
Több, mint 60 fős mezőny 
gyűlt össze az ország minden 
tájáról a Szenior Atlétikai Club 
Szekszárd dobó ötpróba és 
egyéni versenyére, melyet a 
klub alapítója, Török Sándorné 
Marika tiszteletére rendeztek.

A viadalt – immár hagyományo-
san – Csillagné Szánthó Polixé-
na, a közgyűlés Humán Bizott-
ságának elnöke nyitotta meg. A 
szekszárdi sportcentrum min-
den igényt kielégítő atlétikai sta-
dionjában 25 egyéni (futó, ugró 
és dobó) versenyszámban és 
dobó ötpróbában mérték össze 
erejüket a 35-85 éves korosztályú 
versenyzők. A kellemes időben – 
kiváló szervezés mellett – kima-
gasló eredmények születtek.

A szekszárdiak közül egyéni-
ben Ruzsinka István súlylökés-

ben és diszkoszvetésben, Szek-
retár János 3000 méteren, Oláh 
Annamária nehéz kalapácsve-
tésben, míg Götz Katalin hár-
masugrásban győzött az igen 
erős és nagyszámú mezőnyben. 
Dobó ötpróbában (súlylökés, 
diszkoszvetés, gerelyhajítás, 

kalapácsvetés, nehézkalapács) 
a hölgyeknél Oláh, míg a férfi-
aknál Ruzsinka állhatott fel a 
dobogó tetejére. (Az eredmé-
nyeket egy a korcsoportra meg-
adott speciális szorzóval teszik 
összehasonlíthatóvá, így alakult 
ki a végső sorrend.)  SZV
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A szekszárdiak eredményei:
Férfiak, 100 m: 2. Meleg Imre (75 korcsop.), 4. 
Lóki Ferenc (70). 200 m: 2. Meleg. 400 m: 2. dr. 
Soós László (75). 800 m: 4. dr. Soós, 5. Szekre-
tár János (60). 1500 m: 3. Szekretár, 5. Novikov 
József (65), 6. dr. Soós. 3000 m: 1. Szekretár, 2. 
dr. Soós, 3. Vanya Sándor (50). Távolugrás: 3. 
Novikov. Hármasugrás: 2. Honti József (65). 
Súlylökés: 1 Ruzsinka István (65), 2. Doszpod 
András (80), 5. Kasziba Szilveszter (50). Disz-
koszvetés: 2. Ruzsinka, 4. Doszpod, 8. Kasziba, 

9. Bucsányi Kálmán (70). Kalapácsvetés: 2. Ru-
zsinka, 4. Kasziba. Nehézkalapács: 1. Ruzsinka.

Nők, 100 m: 4. Lóki Magdolna. Hármasug-
rás: 1. Götz Katalin (55). Súlylökés: 2. Oláh 
Annamária (75), 6. Götz. Diszkosz: 3. Jéhn 
Katalin (55), 4. Götz. Gerelyhajítás: 2. Jéhn, 3. 
László Zsuzsa (60). Kalapács: 2. Oláh, 4. Jéhn. 
Nehézkalapács: 1. Oláh, 3. Jéhn.

Dobó 5próba, férfiak: 1. Ruzsinka István 
(65) 3378 pont, 2–3. Doszpod András (80) és 
Földi Mihály (Kaposvár) 3068 pont, 7. Kasziba 
Szilveszter 2385 pont. Nők: 1. Oláh Annamária 
(75) 3810 pont.

Eredmények, elődöntő: Szek-
szárd AC–Budapesti Erdért 
6:1. Győztesek: Madarász D. 
2, Khetkuan 2, Mihajlova, va-
lamint a Mihajlova–Madarász 
pár, illetve Ambrus.

Döntő: Szekszárd AC–Postás 
SE 6:3. Páros: Polina Mihajlo-
va, Madarász Dóra–Kertai 
Rita, Ruta Paskauskiene 3:0. 
Egyéni: Madarász–Paskaus-
kiene 3:2, Tamolwan Khetk-
huan–Li Jiao 0:3, Mihajlova–
Kertai 3:1, Madarász–Li Jiao 
2:3, Mihajlova–Paskauskiene 
3:0, Khetkhuan–Braun Éva 
3:1, Mihajlova–Li Jiao 0:3, Ma-
darász–Braun 3:0.

A női Extraliga végeredmé-
nye: 1. Szekszárd AC, 2. Postás 
SE, 3. Budaörs, 4. Bp. Erdért.

UFC: családi nap zárta az eredményes évet
Évzárót tartott vasárnap a 
városi sporttelepen a megye-
székhely labdarúgó klubja. 

A családi nap nyitányaként Kár-
páti Zoltán köszönte meg a játé-
kosoknak, edzőknek, technikai 
dolgozóknak az egész éves ki-
tartó munkát. A klub elnöke be-
szédében megjegyezte: az évzá-
ró remek alkalmat biztosít arra, 
hogy az UFC „nagy családjának” 
tagjai megismerhessék egymást. 
Kiemelte, eredményes szezont 
tudhat maga mögött egyesü-
let, hiszen a „kirakatcsapatnak” 
számító NB III-as felnőtt gárda 

– amely tavaly éppen csak benn-
maradt – a Közép-csoport hete-
dik helyén zárta a 2016/2017-es 
bajnokságot. A tavaszi eredmé-
nyek alapján Kvanduk János 
együttese a Budafok mögött, a 
pécsiekkel holtversenyben a má-
sodik legtöbb pontot szerezte!

A megyei I. osztályban szerep-
lő alakulat bajnoki címet nyert, 
csak úgy, mint az U19 és az U14 
két korosztályos gárda. Az Agen-
ta Girls Szekszárd FC NB I-es női 
futsalcsapata pedig bajnoki és 
kupaezüsttel koronázta meg idei 
teljesítményét. Kárpáti Zoltán 
végül hat, egykor Szekszárdról 

indult válogatott játékost állított 
példaként a fiatal labdarúgók elé: 
Szentes Lázárt, Hahn Árpádot, 
Szilveszter Ferencet, Fehér Csa-
bát, Nikolov Balázs és Márkvárt 
Dávidot. (A díjazott játékosok és 
edzők névsorát a www.szufc.hu 
oldalon olvashatják.)

A családi napon célba rúgó 
verseny, lábtenisz, asztalitenisz, 
szülő-gyerek focimeccsek és 
óriás légvár várta a résztvevőket. 
No meg a főzőverseny, melyre 45 
csapat nevezett. A szervezők kö-
szönik a rendezvény lebonyolí-
tásához nyújtott támogatásokat.

 Forrás: szufc.hu

Itt mindent megtanulhatsz,
amire szükséged lehet
a járművezetői
vizsgához!

www.mazsijogsi.hu

„Mindenhol jó, ...
de a legjobb OTTHONRÓL!”

(02451)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(02435)

Hazai sikerek
Nagy érdeklődés mellett, 28 
csapat részvételével rendez-
tek lábtenisz bajnokságot 
Szekszárdon, június 3-án.

A Magyar Lábtenisz Szövet-
ség és a Tengo SE Szekszárd 
közös szervezésében a Hahn 
Teniszcentrum pályáin zaj-
lottak a három kategóriában 
(amatőr, profi és szenior) 
meghirdetett páros verse-
nyek. Az ország 15 városából 
– többek között Győrből, Sze-
gedről és Vácról – érkezett, 
összeszokott duókat alkotó 
játékosok színvonalas, izgal-
mas mérkőzéseket vívtak.

A magyar bajnoki soro-
zat szekszárdi állomásán jól 
ment a „hazai” lábtenisze-
seknek. Vincze Zoltán – ol-
dalán a kaposvári Pál Tamás-
sal – mind az amatőr, mind 
a profi párosok küzdelmét 
megnyerte, míg a szeniorok 
között – az ugyancsak ka-
posvári Korányi Andrással 
induló – Földesi Iván szerez-
te meg az elsőséget.
A szervezők ezúton monda-
nak köszönetet a Hahn Tenisz-
centrumnak és a rendezvény 
sikeres lebonyolítását segítő 
szekszárdi borászoknak.

Eredmények, amatőr pá-
ros: 1. Vincze Zoltán–Pál Ta-
más (Szekszárd, Kaposvár), 2. 
Oláh–Mészáros (Szeged), 3. 
Harsányi–Szlávec (Kaposvár). 
Profi páros: 1. Vincze–Pál, 2. 
Harsányi–Szlávec, 3. Töm-
böly–Odnoga (Győr). Szenior 
páros: 1. Földesi Iván–Korá-
nyi András (Szekszárd, Kapos-
vár), 2. Kántor–Fülep (Győr), 
3. Kiss–Krasnyánszki (Vác).
 SZV

FO
TÓ

: S
ZV

A SZAC bajnokcsapata (balról): Szily György, Madarász Dóra, Polina Mihajlova, Arturs 
Reinholds, Imre Leila, Tamolwan Khetkhuan és Türei Ferenc



14 152017. június 18. 2017. június 18.

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
Előzetes bejelentkezés alapján 
+36–74/504–102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Az időpontot később közöljük.  
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17–
18 óráig. Szekszárdi I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18–19 óráig. 
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

AGÓRA MOZI
Június 18., vasárnap
14:30 –  Egy ropi naplója –  

A nagy kiruccanás
16:30 –  Jupiter holdja
19:00 –  A múmia 3D
Június 19., hétfő

16:30 –  Jupiter holdja
19:00 –  A múmia 3D
Június 20., kedd
16:30 –  Jupiter holdja
19:00 –  A múmia 3D
Június 21., szerda
16:30 –  Jupiter holdja

19:00 – A múmia 3D
Június 22., csütörtök
14:30 –  Verdák 3. 2D
16:30 –  A múmia 2D
19:00 –  Csajok hajnalig
Június 23., péntek
14:30 –  Verdák 3. 2D
16:30 –  A múmia 2D
19:00 –  Csajok hajnalig
Június 24., szombat 
14:30 –  Verdák 3. 2D
16:30 –  A múmia 2D
19:00 –  Csajok hajnalig

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Július 1. (szombat) 11:00 óra 
– Művészetek Háza
Balatoni Dimenziók: Veszeli 
Lajos festőművész kiállítása 

A Szombathelyi Tanárképző 
Főiskola rajz szakán diplomá-
zott, majd művészeti szerkesz-
tője volt a Veszprémi Napló-
nak és az Új Balaton irodalmi 
és művészeti folyóiratnak. Im-
már 25 éve szabadfoglalkozá-
sú festőművész, aki rendszere-
sen szerepel hazai tárlatokon, 
de számos külföldi városban is 
volt már önálló kiállítása. Hosz-
szú ideig évente két hónapot 
töltött Görögországban alkotó-
munkával.

A kiállítást megnyitja: dr. Fe-
ledy Balázs művészettörténész. 
Közreműködik: Balatonalmádi 
város Vegyes Karának kamara-
kórusa, műsorközlő: Csötönyi 
László. 

A tárlat szeptember 10-ig lá-
togatható a Művészetek Háza 
nyitva tartási idejében.

Július 9. (vasárnap) 10:30 óra 
– Művészetek Háza
Holokauszt megemlékezés.

A Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság és a Szekszárdi 
Izraelita Hitközség megemlé-
kezése a Holokauszt 73. évfor-
dulóján.

A Holokauszt a náci Német-

ország által kontrollált terüle-
teken a második világháború 
alatt végrehajtott, a nemzetiszo-
cialista német kormány által el-
tervezett és irányított népirtás, 
amelynek körülbelül hatmillió 
európai zsidó esett áldozatul. A 
Szekszárdi Magyar-Izraeli Ba-
ráti Társaság és a Szekszárdi 
Izraelita Hitközség immár 73. 
alkalommal emlékezik meg a 
Holokauszt áldozatairól.

Emlékbeszédet tart: Ács Re-
zső, Szekszárd város polgár-
mestere. Liturgiát tart: Mar-
kovics Zsolt, Szeged főrabbija. 
Közreműködik a Tücsök Ze-
nés Színpad. A megemlékezést 
a Művészetek Háza előtti Ho-
locaust emlékmű koszorúzá-
sa zárja.

Kiállítás:
Horváth és Lukács Galéria 
gyűjteményes kiállítása – Mű-
vészetek Háza 

Alkotók: Aknay János, Baky 
Péter, ef.Zámbó István, fe.Lu-
gossy László, Lovász Erzsébet, 
Puha Ferenc, Rákossy Anikó, 
Részegh Botond, Ruttkay Sán-
dor, Somogyi György, Turcsá-
nyi Antal.

A kiállítás megtekinthető jú-
nius 25-ig, kedd-péntek 10:00 
– 19:00, szombat-vasárnap: 
10:00 – 17:00-ig.

A Szent László Napok programjai között idén újra szerepel 
a Béla király téri pörköltfőzés, melyre családok, 

baráti társaságok és céges csapatok jelentkezését várjuk.
A rendező 8 fő számára 1 sörasztalt 2 paddal, a tűzrakáshoz 
szükséges tűzifát, tűztálcát és vízvételi lehetőséget biztosít.
Részvételi díj: 14.000,- Ft/asztal, jelentkezni a szekszárdi 

Tourinform Irodában lehet (Garay tér 17., tel.: 74/315–198) 
hétköznap 08:30 – 16:30 óra, 

szombaton 08:30 – 13:30 óra között.
További információ és a jelentkezési lap a rendezvény 

facebook oldalán (Szent László Napok), illetve 
a www.szekszard.hu oldalon érhető el.

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (02440)

Tisztelt Lakók!
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a 
és a villamosművek, valamint a termelői-, magán- és közvetlen ve-
zetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 
előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezeté-
ben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) kö-
teles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági 
övezet határát elérik.

A fentiek tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdo-
nosokat hogy az ingatlanuk területén a gallyazási munkákat  
VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából el-
járó Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai előre láthatólag 2017. 
június 20-tól Szekszárd település területén gallyazási munkála-
tokat fognak végezni 22KV-os hálózatok mentén.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szük-
sége, kérjük a fenti időintervallumban jelezzék kollégáink felé sze-
mélyesen vagy az alábbi elérhetőségeken: tel.: +36–70/342–3185, 
e-mail: kleinhansz@agvagokft.hu.

A megbeszélt időpontban kérem biztosítsák kollégáink bejutását 
az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az Önök 
zavartalan áramellátását. 

 Köszönettel: Ágvágó Szolgáltató Kft.

Könyvhét Szekszárdon is
Sokan iratkoztak be az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtárba a 
88. Ünnepi Könyvhéten. Az 
országos programsorozat 
eseményei Szekszárdon is 
nagyon népszerűek voltak: a 
legtöbben a Nők Lapja írójá-
ra, Schäffer Erzsébetre voltak 
kíváncsiak.

Csütörtöktől egészen hétfőig 
várta Szekszárdon az érdeklődő 
olvasókat különleges progra-
mokkal a könyvtár a 88. Ünnepi 
Könyvhét alkalmából. A könyv-
hét első napján bemutatták az új 
Lázár Ervin kötetet, amelyben 
az író eddig meg nem jelent írá-
sait gyűjtötték egybe. „A mese 
szeretet: Lázár Ervin kötetben 
meg nem jelent írásai” című 
könyv megtalálható az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtárban.

Ugyanezen a napon Baranyai 
László „Pálfordult világ” című 
kötetével is megismerkedhettek 
az olvasók. A pénteki nap egyér-

telműen legnépszerűbb prog-
ramja Schäffer Erzsébet előadá-
sa volt. A Nők Lapja íróját sokan 
ismerik és kedvelik, a szekszárdi 
olvasók várták „teltházzal” az 
írónőt. Pénteken a Mosolygó 
Kapta Hangászkar koncertje zár-
ta a napot a könyvtárban.

Szombaton délelőtt a gyereke-
ké volt a főszerep a könyvtárban. 
A könyvek között kavicsfestés, 
kézműveskedés zajlott Bechtel 
Helgával és Szántói Krisztián-
nal, majd Kántor István és Erdős 
Orsolya zenés műsorán mulatott 
az aprónép. Mindeközben szüle-
ik sem tétlenkedtek: a könyvhét 
alkalmából ingyenesen lehetett 
beiratkozni a könyvtárba, s ez-
zel a lehetőséggel másfélszázan 
éltek is – tudtuk meg Liebhauser 
János igazgatótól. A 88. Ünne-
pi Könyvhetet Szekszárdon dr. 
Martinkó Károly „Hittel, szívvel 
és fegyverrel” című, az 1956-os 
eseményekről szóló kötetének 
bemutatója zárta hétfőn.  - mwj -
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FADD GYÖRGYMAJORBAN TALÁLHATÓ EGY KIS CSENDES HORGÁSZTÓ, BŐSÉGES HALÁLLOMÁNNYAL, HORGÁSZATI LEHETŐSÉGGEL!
Ugyanitt található látvány pálinkafőzdénk, és gyümölcslé feldolgozónk.

Várjuk családi, baráti társaságok jelentkezését is.
AKCIÓ! Aki nálunk préselteti gyümölcsét, vagy nálunk főzeti pálinkáját,

azt megajándékozzuk egy átruházható napijeggyel a horgásztóhoz.

Elérhetőségek: +36–74/446–308, +36–30/288–8448, +36–30/984–9506, +36–30/814–9592, +36–20/528–6276 • E-mail: gyumi.fadd@gmail.com

(02450)

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,

közületek és lakosság részére.

Akciós ajánlatunk:
június 19-től – június 24-ig

• újburgonya 150,- Ft/kg
• új vöröshagyma zsákos (15 kg/zsák) 

1.500,- Ft; 100,- Ft/kg

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: +36–74/412–225,

mobil: +36–30/300–8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 07:30 – 16:30,
Szombat: 06:00 – 11:00 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(02452)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02438)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

( 02446)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

SZANDÁL VÁSÁR!
Egyes női- és 

férfi szandálok,
papucsok 

15%
engedménnyel
június 19–24-ig.

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02448)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás

✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(02449)


